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 ٢٠١۶ نومبر ٠٢
 

  افغانستان سومين کشور قانون شکن جھان!!تبريک
 با اين نوع افراد در باال، افغانستان بايد .زعيم افغانستان اشغال شده،  نفر دوم از آخر در سطح جھانی شناخته شده است

. در فساد، در بيکاری، در قاچاق مواد مخدره و در قانون شکنی: ھم در رديف اول و دوم قرار گيرد، اما در چه ساحات

راز با خود تاين بزرگترين افتخار برای زعامت ضد ملی و ضد مردمی افغانستان اشغال شده است که کشور خود را ھم

دولت فاسد افغانستان آنقدر بی کفايت و فساد پيشه است که از داخل .  د و برای سرزمين خويش افتخار می آفرينندمی برن

  . مال می نماينديموران ملکی و نظامی و دستگاه امنيتی قوانين خود ساخته را پاأخود خبر ندارد که چطور م

يعنی بعد از . ون شکن جھان شناخته شده استننظر به گزارش پروژۀ عدالت جھانی، افغانستان سومين کشور قا

نظر به اين گزارش، افغانستان، کمبوديا، ونزيويال و کلمبيا  پائين ترين عملکرد . ونزيويال و کمبوديا، مقام سوم را دارد

. درين خصوص دنمارک اولين کشور قانونمند جھان شناخته شده است. قانونی را در کشور ھای خود داشته اند

زورگويان به زور .  قانون شکن در افغانستان خود دولت و ياران جنگ ساالر دولت مستعمراتی کابل استبزرگترين

، چھرۀ  قانون شکنی ٢٠١۴انتخابات رياست جمھوری سال . خود ھر کاری را که خواسته باشند، اجراء می نمايند

جوديت ميليشيا ھا و رھبران آنھا با مو. افغانستان را به نمايش گذاشت و ثابت ساخت که آب از سرچشمه خت است

دارد که قانون   اعالم میهدولت مستعمراتی ھميش. ھمکاری رھبران جھادی، قانون شکنی را به درجۀ عالی رسانيده اند

يک عده از قانون . شکنان را مورد تعقيب قانونی قرار خواھد داد، الکن اين ادعا صرف يک الف و خود نمائی است

  .دانند را بزرگترين شکست قانون در افغانستان مستعمره می" وحدت ملی" تشکيل حکومت دانان افغانستان،

تجاوز گران . در يک کشور اشغال شده که نظام آن  بر مبنای  تجاوز استوار است، قانون شکنی يک امر طبيعی است

  . قانون شکنان را روی صحنه می آورند، نه پيروان قانون را

  

 

 

 

  


